
Hvor vi er og hvor vi går
Er USA et demokrati? 

Hvorfor stemmer Amerikanere som de gjør? 

Valg system 

Etter valget



USAs verdi grunnlaget 

• En reaksjon på undertrykkelse i England og Europa 
• Frihet 
• Uavhengighet 
• Skeptisisme til sentralmakt 
• En ekstrem og farlig form



Demokrati under angrep?

• 56% av amerikanere mener at demokrati er under angrep. 
• 52% mener at valg reflektere folkets villige, økt fra 40% fra januar 
• Demokratene tillit har falt fra 90% til 66% 
• 49% av demokratene, 48% av uavhengige og 57% av republikanere frykter 

at resultat av valget når deres parti vinner blir endret 
• 21% av republikanere mener at Biden fikk nok stemmer på en legitim 

mote til å vinner valget 
• USA er ranket på 25. plass når det gjelder hvor demokratisk er systemet  
• CNN What Matters 19 september 



Er USA et demokrati?

• Media: hvor søker amerikanere informasjon? 
• Likestilling 
• Tillit  
• Fri og fair valg 
• Etter valget



Media

• «Amerikanere er de mest underholdt og de minste informert 
mennesker i den vestlige verden» Joseph Kennedy III 
• 62% søker informasjon på sosiale medier 
• Fox News 
• Donald Trump: “He says it as it is” 
• Konspirasjonsteorier: Qanon—ca. 30 miljoner følgere 

• Amerikanere lever i en fornektelses tilstand. 
•  Deres tru på konspirasjonsteorier gjør dem et lett bytte for manipulering 
• 6. januar er et eksempel på hvor farlig det kan værer



Likestilling

Den øverste 10% eier 70% av den private rikdom 
De nederste 50% eier bare 1,6% 
Det slår ut over hele samfunnet: kriminalitet, vold, helse og narkotika 
bruk, fattigdom og sosialt engasjement 
Middelklassen 
 50% henger så vidt med 
 Mange av de jobbene som de er avhengig av forsvinner 
 Lønn, justert for inflasjon, har ikke steget på 40 år 
 Den føderale ministelønn er $7,25 per time 



Tillit 

• Tillit er bindevev i et samfunn 
• Uten tillit kan ikke et samfunn fungere som en helhet 
• Tvil kan lett åpne døren for konspirasjons teorierVåpen 

• 9% har tillit til Kongressen 
• 32% har tillit til Høyesteretten 
• 28% har tillit til rikets tilstand 
• 24% har tillit til avisene 
• 64% har tillit til hverandre 

• Hillary Clinton: deplorables 
• Man mot man. Oss vs. dem 
• Våpen salg har eksplodert: 40% av de som kjøper våpen er førstegangskjøpere



Fri og fair valg

• Penger: gjør politikkere avhangige av bidragsyttere  
• Secretary of State: kan manipulere valget 
• Utenlands innblanding 
• Falsk informasjon: logn, konspirasjonsteorier, frykt 
• Voter suppression: Republikanere prøver å begrense valg deltakelse 
• Gerrymandering: ikke grunnlovsstridig 
• 33 republikanske lovforslag i 19 delstater 

• Krever en foto ID 
• Utilstrekkelige antall valg lokaler og drop boxes for forhånds stemmer 
• Begrenser forhåndsstemming, stemmer per post og helge votering 
• Det er straffbart å gi mat og drikke til velgere i køen 
•



Hvorfor stemmer amerikanere som de gjør?

• 1620 
• Europeere rømte fra politisk, økonomisk og religiøs undertrykkelse 
• De søkte frihet, uavhengighet og individuelle muligheter 
• De utviklet et verdi syn basert på dette og et anti stats makt syn fordi konger og 

andre ledere hadde undertrykt dem 
• Dette synet er tydelig i the Bill of Rights som skulle beskytte borgerne mot staten 

ingriben i deres privat liv 

• 2020 
• De samme verdier eksisterer i dag som er formulert av Ronald Reagan: «Staten er 

ikke løsningen, den er problemet» 
• Folk ser på staten som en inngriper i deres personlige frihet



Gerrymandering



 Bidens politikk: Håp?

• Innenriks 
• Utvikle Obama Care 
• Sikkre Medicare, Medicaid og Food Stamps men 
• Er begrenset på grunn av en svak økonomi og høy statsgjeld: $29 billioner 
• Green New Deal??? Hvordan kan han betale for det? 
 Hva kan han gjøre for å rette opp økonomien? 

• Kutte militær budsjett? 
• Innføre formueskatt eller ultra rik skatte som ville øke?



Bidens politikk

• Utenriks 
• Paris avtale:gjennomført 
• WHO støtt: gjennomført 
• TPP: reforhandler for å begrenser Chinas ekspansjon i Sør-øst Asia 
• NATO: Klar støtte til NATO: gjennomført



• Hva har Biden oppnådd 
• Total endring i tone: fra splittelse, rasisme, å oppildne  til vold, logn og konspirasjons teorier, 

nesten diktatorisk oppførelse, raseri til refleksjon, fakta baserte fremstillinger, samhold, empati 
som kan forene nasjonen 

• Kompensasjonspakke som fikk penger i lommene til folk, beskytte dem må utkastelse, forlenget 
arbeidsledighets trygg. 

• Infrastruktur pakke 
• Forenet USA i verden  
• 191millioner amerikanere er vaksinert med den andre dosen og 220 millioner med første dose



Hva har han igjen 

• Våpen kontroll 
• Økt minste lønn til $15 
• Washington D.C. som 51. delstat 
• Valg reform; lettere registrering, uavhengig kommisjon som tegner valg 

distriktene, begrense donasjoner, stemming per post og andre lettelser 
• Skatte endringer: formueskatt på 3% på formue mer enn $1 milliard og 2% på 

formue over 50 millioner; økt selskapsskatt til 28% 
• Gjenoppbygge utenriksdepartementet og etterretnings etatene 
• Infrastruktur og $3.5 billioner Green New Deal



Valg 2022

• Demografiske endringer favoriserer Demokratene 
• Valg ordninger som Republikanere har innført favoriserer dem 
• Sittende regjeringer pleier å miste seter i Kongressen 
• Demokratene trenger en brak seier for å kunne gjennomføre sitt program. 
• Det republikanske partiet sliter med indre konflikter 
• Det demokratiske parti: splittelse mellom de progressive og moderate 
• Forskyningsskjeder, Covid 19 økonomien 
• Senat valg: hvor mange stiller til valg 

• Republikanere 20 
• Demokratene  14



 
Valg 2022

• Covid 19 innvirkning: «It’s the economy, stupid» 
• Afghanistans innvirkning 
• Vaksinasjonen og økonomien: underminerer Bidens sjanser 
• Klima krise og økonomien: en ny «Dust Bowl»? 
• Inflasjon og økte renter 
• Arbeidsledighet  
• Blir det opptøyer underveis? 
• Trump-McConnell konflikt—Republikanere på overlevelsesmodus



Republikanere

• Et parti eller en kult ledet av en gal man
• Hvor mye kontroll har han over partiet?

• Demokratisk eller autoritær: Romney og Cheney
• Opplyst eller villede

• 70% av republikanerne mente at Trump vant ,147 medlemmer av kongressen mente det samme. Å tro på løgn  
er en viktig del av å være Republikaner

• 6. januar var et statskupp på gang, men generalene avverget dette
• Men grobunnen er der
• De har begynt en Trumpaktig kampagne med angrep på hverandre

• En stygg tendens
• Stiller Trump til valg i 2024 eller er han for syk eller i fengsel?

•  


